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ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΗΜΑΣΩΝ 
 

H Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ςασ καλωςορίηει ςτθν νζα Τπθρεςία «Ηλεκτρονικισ 

Κατάκεςθσ θμάτων» που ζχει δθμιουργθκεί με τθν υποςτιριξθ του ταμείου ςυνεργαςίασ 

του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Εναρμόνιςθσ Εςωτερικισ Αγοράσ (OHIM), για τθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των κατακετϊν εμπορικϊν ςθμάτων.  

Παρακαλείςτε να διαβάςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν διευκόλυνςι ςασ:  

Σθμείωςθ: Οι εικόνεσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια μπορεί να διαφζρουν ώσ προσ κάποια 

γραφικά ςτοιχεία που απεικονίηονται ςε ςχζςθ με το πραγματικό ςφςτθμα. 

Α. Οροι Χρήσης 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

Σασ επιςημαύνουμε ότι ςτην ηλεκτρονικό κατϊθεςη ό ανανϋωςη 

ςόματοσ πρϋπει να επιςυνϊπτονται, πλην των αναφερομϋνων ςτα 

ειδικότερα πεδύα κατϊ την εξϋλιξη τησ διαδικαςύασ και όλα εκεύνα 

τα ϋγγραφα (π.χ. νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα,  πληρεξούςιο κ.λ.π.), που 

αναφϋρονται ωσ απαραύτητα ςτισ οδηγύεσ τησ ϋγχαρτησ κατϊθεςησ 

ό ανανϋωςησ. Τα εν λόγω ϋγγραφα θα επιςυνϊπτονται ηλεκτρονικϊ 

ςε μορφό pdf. Η μη επιςύναψό τουσ θα ϋχει ωσ ςυνϋπεια να μην 

προχωρεύ η διαδικαςύα εξϋταςησ του ςόματοσ πριν τη ςυμπλόρωςό 

τουσ. 

                                                                                                       

        Εκ τησ Διευθύνςεωσ 
 

Πρόσβαση  

Η πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα «Ηλεκτρονικισ Κατάκεςθσ θμάτων» είναι δωρεάν και γίνεται 

μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου www.gge.gov.gr.  

www.gge.gov.gr
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Η είςοδοσ ςτο εν λόγω ςφςτθμα γίνεται με τθν χριςθ των κωδικϊν του TAXIS. Ο χριςτθσ 

που επικυμεί να χρθςιμοποιιςει το εν λόγω ςφςτθμα πρζπει να χρθςιμοποιιςει τουσ 

αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του.  

Πληρωμή  

Σο ςφςτθμα υπολογίηει τα τζλθ κατάκεςθσ ςφμφωνα με το βαςικό τζλοσ κατάκεςθσ και τθν 

τυχόν προςαφξθςθ λόγω επιπλζον κλάςεων προϊόντων / υπθρεςιϊν όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου www.gge.gov.gr.  

Η πλθρωμι των τελϊν κατάκεςθσ γίνεται με τθν χριςθ του νζου Ηλεκτρονικοφ παραβόλου 

με τθν ονομαςία «Ηλεκτρονική Κατάθεςη - Ανανέωςη Σήματοσ» θ ζκδοςθ και πλθρωμι 

του οποίου είναι προαπαιτοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ κατάκεςθσ.  

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΕΧΕΣΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΗΜΑΣΟ.  

Σο νζο αυτό παράβολο είναι μεταβλθτό και ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό να εξυπθρετεί 

οποιοδιποτε ποςό αντιςτοιχεί ςτθν κατάκεςθ του ςυγκεκριμζνου ςιματοσ. 

Η ζκδοςθ του παραβόλου γίνεται από τθν ιςτοςελίδα  

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm 

με τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

ςτο πεδίο Φορέασ Δημοςίου επιλζξτε Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ  

ςτο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου επιλζξτε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΘΕΗ – ΑΝΑΝΕΩΗ ΗΜΑΣΟ  

ςτο πεδίο Τφποσ Παραβόλου επιλζξτε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΗΛΩΗ ΗΜΑΣΟ  

ςτο πεδίο Μεταβλητό Ποςό ειςάγετε το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν διλωςι ςασ 

 

www.gge.gov.gr
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
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Πλθροφορίεσ και οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ και χριςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου ςτθν 

ιςτοςελίδα  

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html  

Προςοχι!  

Σο ςφςτθμα διαχειρίηεται θλεκτρονικά παράβολα των οποίων τα ποςά είναι διακζςιμα 

και τα οποία φζρουν τθν ζνδειξθ «Πλθρωμζνο» ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικοφ παραβόλου 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακών υςτθμάτων. Προσ το παρόν αν θ πλθρωμι 

κατά τθν ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου γίνει με πιςτωτικι ι χρεωςτικι κάρτα το 

ποςό του παραβόλου είναι διακζςιμο άμεςα, το παράβολο φζρει τθν ζνδειξθ 

«Πλθρωμζνο» και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από το ςφςτθμα «Ηλεκτρονικισ Κατάκεςθσ 

θμάτων». 

Σημείωςη : Αν θ κατάκεςθ γίνεται από δικθγόρο, αντίγραφο τθσ απόδειξθσ προείςπραξθσ 

κα πρζπει να αποςτζλλεται, ωσ ςυνθμμζνο αρχείο, το μζγεκοσ του οποίου δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τα 2 Meg. 

Χρόνοσ κατϊθεςησ  

Ο ακριβισ χρόνοσ κατάκεςθσ (θμερομθνία και ϊρα) παρζχεται από τθν υπθρεςία 

χρονοςιμανςθσ τθσ Εκνικισ Πφλθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ «ΕΡΜΗ» θ οποία είναι 

ςυγχρονιςμζνθ με τθν εκνικι ϊρα του Εκνικοφ Ινςτιτοφτου Μετρολογίασ.  

Αριθμόσ ςόματοσ  

Ο αρικμόσ ςιματοσ παρζχεται από το ςφςτθμα θλεκτρονικισ κατάκεςθσ ςθμάτων το οποίο 

και διαςφαλίηει τθν αδιάκοπθ κα ενιαία αρίκμθςθ όλων των κατακζςεων (θλεκτρονικϊν 

και μθ) τθρϊντασ επίςθσ και τθν ςειρά προτεραιότθτασ των κατακζςεων.  

Αποδεικτικό κατϊθεςησ  

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ κατάκεςθσ, ο κατακζτθσ λαμβάνει από το 

ςφςτθμα προςχζδιο τθσ κατάκεςισ του το οποίο και ζχει τθν δυνατότθτα να αποκθκεφςει 

ςτον υπολογιςτι του ι να εκτυπϊςει.  

Επίςθσ ςτθν τελευταία οκόνθ κα προβάλλεται θ επιβεβαίωςθ τθσ κατάκεςθσ τθν οποία ο 

χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να εκτυπϊςει.  

Σο ακριβζσ αντίγραφο τθσ διλωςθσ κα αποςτζλλεται ςτον κατακζτθ θλεκτρονικά από τθν 

υπθρεςία το ςυντομότερο δυνατόν. 

 

Β. Λειτουργία 
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του χριςτθ, θ εφαρμογι ζχει ςχεδιαςτεί να λειτουργεί ςε 

πζντε βιματα, προςφζροντασ άμεςθ ενθμζρωςθ για τθν ορκότθτα των ειςαγόμενων 

ςτοιχείων και δίνοντασ τθν δυνατότθτα επί τόπου διόρκωςθσ.  

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html
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Τα ςτοιχεύα  

Σα πεδία των οποίων τα ςτοιχεία ζχουν χαρακτθριςτεί «Τποχρεωτικά», φζρουν ωσ 

διακριτικό τον ϋ*ϋ (αςτερίςκο) και θ μθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τουσ εμποδίηει τθν 

ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ. 

 

Απεικονύςεισ  

Οι απεικονίςεισ των ςθμάτων κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 Μορφι αρχείου : JPEG  

 Μζγεκοσ αρχείου: να μθν υπερβαίνει τα 2 meg  

 Μζγεκοσ εκτυπωμζνθσ απεικόνιςθσ: να μθν υπερβαίνει τα 8Χ8 εκατοςτά  

 Ελάχιςτθ ανάλυςθ εικόνασ: 150 Χ 150 pixels  

 Μζγιςτθ ανάλυςθ εικόνασ: 300 Χ 300 pixels  

 Ελάχιςτθ πυκνότθτα εικόνασ: 72 DPI  

 Χρωματικό μοντζλο: RGB, BW, GRAYSCALE  

ΠΡΟΟΧΗ : ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΙ ΑΝΩΣΕΡΩ 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ.  

Η λειτουργία του ςυςτιματοσ αναλυτικά: 

τθν παρακάτω οκόνθ ειςάγετε τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ του TAXIS. 

 

 

Σο ςφςτθμα κα ςασ ηθτιςει να ςυναινζςετε ςτθ χρθςιμοποίθςθ των κωδικϊν ςασ για τθν 

πρόςβαςθ. Επιλζξτε το πεδίο Εξουςιοδότθςθ 



5  18/02/2016 
 

 

 

τθν παρακάτω οκόνθ επιλζξτε ¨Εναρξθ εφαρμογισ¨ για τθν ζναρξθ διαδικαςίασ νζασ 

κατάκεςθσ. Επιλζγοντασ ¨Επικυμϊ να ςυνεχίςω με τθν αποκθκευκείςα διλωςι μου¨ το 

ςφςτθμα ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να ειςάγετε τα ςτοιχεία διλωςθσ που ζχουν 

αποκθκευκεί. 

 

Επιλζξτε μια από τισ κατθγορίεσ που χαρακτθρίηουν το ςιμα ςασ (Λεκτικό, Απεικονιςτικό, 

Απεικονιςτικό με λζξεισ) 
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Αν θ επιλογι ςασ είναι Λεκτικό ι Απεικονιςτικό με λζξεισ, προςκζςτε το λεκτικό κομμάτι 

ςτο αντίςτοιχο πεδίο. 

 

Αν θ επιλογι ςασ είναι Απεικονιςτικό ι Απεικονιςτικό με λζξεισ, το ςφςτθμα κα ςασ ηθτιςει 

να επιςυνάψετε το αρχείο τθσ απεικόνιςθσ του ςιματοσ.  

Τπενκφμιςθ:  

Οι απεικονίςεισ των ςθμάτων κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 Μορφι αρχείου : JPEG  

 Μζγεκοσ αρχείου: να μθν υπερβαίνει τα 2 meg  

 Μζγεκοσ εκτυπωμζνθσ απεικόνιςθσ: να μθν υπερβαίνει τα 8Χ8 εκατοςτά  

 Ελάχιςτθ ανάλυςθ εικόνασ: 150 Χ 150 pixels  
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 Μζγιςτθ ανάλυςθ εικόνασ: 300 Χ 300 pixels  

 Ελάχιςτθ πυκνότθτα εικόνασ: 72 DPI  

 Χρωματικό μοντζλο: RGB, BW, GRAYSCALE  

ΠΡΟΟΧΗ : ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΙ ΑΝΩΣΕΡΩ 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ.  

 

Αν επικυμείτε να δθλϊςετε το απεικονιςτικό του ςιματόσ ςασ με «οριςμζνθ ζγχρωμθ 

ςφνκεςθ», επιλζγοντασ τθν αντίςτοιχθ επιλογι μπορείτε να επιλζξτε ζναν από τουσ 

προςφερόμενουσ μορφότυπουσ και τθν αντίςτοιχθ περιγραφι. Επιλζξτε Γενικό μορφότυπο 

αν θ απεικόνιςι ςασ δεν ανικει ςε κάποια από τισ κατθγορίεσ. 

 

Επιλζξτε το πεδίο + Αποκικευςθ για να ςυνεχίςετε με τθν διλωςι ςασ.  
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Επιλζγοντασ το πεδίο ¨Επόμενο¨ μεταβαίνετε ςτθν παρακάτω οκόνθ. 

Εδϊ μπορείτε να ειςάγετε τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ για τα οποία ηθτάτε προςταςία με 

το ςιμα ςασ. τθ οκόνθ που κα εμφανιςτεί, ζχετε τισ επιλογζσ ¨Αναηιτθςθ¨ ι ¨Θα 

¨. υποβάλλω τον δικό μου κατάλογο

 

Αν ειςάγετε το όνομα του προϊόντοσ / υπθρεςίασ και επιλζξτε ¨Αναηιτθςθ¨, το ςφςτθμα κα 

ςασ μεταφζρει ςτθν κλάςθ(εισ) που ανικει το προϊόν/υπθρεςία και κα προβάλει τον 

κατάλογο προϊόντων/υπθρεςιϊν από όπου μπορείτε να επιλζξτε. Αν θ αναηιτθςθ γίνει 

χωρίσ ειςαγωγι κάποιου ςυγκεκριμζνου όρου, το ςφςτθμα προβάλει τον κατάλογο 

κλάςεων και προϊόντων/υπθρεςιϊν από όπου μπορείτε να επιλζξτε τισ κλάςεισ και τα 

προϊόντα ι υπθρεςίεσ για τα οποία ηθτάτε προςταςία. Η επιλογι αποδεκτϊν όρων 

επιταχφνει τθν διαδικαςία εξζταςθσ του κατατεκζντοσ ςιματοσ. 
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Για κάκε επιλεγμζνθ κλάςθ ο κατάλογοσ των προϊόντων που ανικουν ςε αυτιν εμφανίηεται 

τϊρα ςτθν οκόνθ. Επιλζξτε τα προϊόντα που επικυμείτε .  

Επιλζξτε Προςκικθ όρων για να ςυμπεριλάβετε τισ επιλογζσ των προϊόντων / υπθρεςιϊν 

ςτθν διλωςι ςασ. Οι επιλογζσ ςασ κα εμφανιςτοφν ςτθν παρακάτω οκόνθ. 
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Επαναλάβετε τθν διαδικαςία αν επικυμείτε τθν ειςαγωγι επιπλζον κλάςεων. 

Αν επιλζξετε ¨ ¨ το ςφςτθμα ςασ οδθγεί ςτθν Θα υποβάλλω τον δικό μου κατάλογο

παρακάτω οκόνθ από όπου μπορείτε να επιλζξετε κλάςθ 

 

Και να ειςάγετε τθν περιγραφι των προϊόντων/υπθρεςιϊν.  

ΠΡΟΟΧΗ: Αν ειςάγετε τθν περιγραφι προϊόντων/υπθρεςιϊν με τον τρόπο αυτό κα πρζπει 

να χρθςιμοποιείςτε τον χαρακτιρα δίεςθ (#) ωσ διαχωριςτικό μεταξφ των περιγραφϊν των 

προϊόντων/υπθρεςιϊν. 
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Σο ςφςτθμα ςασ επιτρζπει να χρθςιμοποιείςτε και τισ δφο παραπάνω επιλογζσ ςτθν ίδια 

διλωςθ αν αυτό ςασ εξυπθρετεί. 

 

Όταν ολοκλθρωκεί θ επιλογι/ειςαγωγι των κλάςεων, το ςφςτθμα προχωρεί ςε αυτόματο 

ζλεγχο για τθν φπαρξθ ςθμάτων με παρόμοια ονομαςία και κλάςεισ που ιδθ ζχουν 

κατατεκεί. Ο ζλεγχοσ γίνεται ςτθ βάςθ ςθμάτων του TMView. Αν ευρεκοφν παρόμοια 

ςιματα το ςφςτθμα προβάλλει τα βαςικά τουσ ςτοιχεία (αρικμόσ ςιματοσ, όνομα ςιματοσ, 

χϊρα κατάκεςθσ, όνομα δικαιοφχου, κλάςεισ) κάτω από τθν ενότθτα Πικανζσ ομοιότθτεσ με 

προχπάρχοντα ςιματα. Σον κατάλογο παρόμοιων ςθμάτων ζχετε τθν δυνατότθτα να 

μεταφορτϊςτε ςτον υπολογιςτι ςασ ςε μορφι PDF. 
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τθν ενότθτα Διεκδικιςεισ:  

επιλζγοντασ ΝΑΙ ζχετε τθν δυνατότθτα να ειςάγετε ςτοιχεία διεκδικιςεων όπωσ:  

 Διεκδίκθςθ προτεραιότθτασ αν πρόκειται για:  

o εκνικό ςιμα ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ςφμβαςθσ των Παριςίων  

o εκνικό ςιμα ςε κράτοσ με το οποίο υπάρχει διμερισ ςυμφωνία με τθν 

Ελλάδα  

o κοινοτικό ςιμα  

o διεκνζσ ςιμα  

 Μετατροπι κοινοτικοφ ςιματοσ ςε εκνικό και διεκδίκθςθ αρχαιότθτασ (αν 

πρόκειται για ςιμα για το οποίο είχε διεκδικθκεί αρχαιότθτα εκνικοφ ςιματοσ 

κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε.)  

 

 

τθν επόμενθ οκόνθ ειςάγετε τα ςτοιχεία προςϊπων (δικαιοφχου(ων), αντιπροςϊπου, 

αντικλιτου). Η παρουςία των ςτοιχείων δικαιοφχου(ων) και αντικλιτου είναι πάντα 

υποχρεωτικι. 
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Μετά τθν ειςαγωγι των απαραιτιτων ςτοιχείων ςε κάκε ενότθτα (επιλζξτε Αποκικευςθ για 

να ειςαχκοφν τα ςτοιχεία ςτθν διλωςι ςασ), θ επιλογι ¨Επόμενο¨ ςασ φζρνει ςτθν οκόνθ 

με τίτλο ¨Επιβεβαίωςθ¨ όπου προβάλλονται όλα τα ειςαχκζντα μζχρι ςτιγμισ ςτοιχεία. ε 

κάκε μια από τισ ενότθτεσ που παρουςιάηονται, ζχετε τθν δυνατότθτα τροποποίθςθσ των 

ςτοιχείων αν διαπιςτωκεί κάποιο λάκοσ. 

Αν τα ςτοιχεία είναι ςωςτά, ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ ζχετε τθν δυνατότθτα να ειςάγετε 

επιπλζον πλθροφορίεσ ι/και να επιςυνάψετε ςυνοδευτικά αρχεία.  

Σημείωςη: αν θ κατάκεςθ ςυνοδεφεται με αποδεικτικό προείςπραξθσ, αντίγραφο του 

αποδεικτικοφ επιςυνάπτεται ςτο ςθμείο αυτό. 

 

Κάτω από τθν επικεφαλίδα ¨Τπογραφι¨ ειςάγετε το όνομα του κατακζτθ και τθν ιδιότθτά 

του. 
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Επιλζγοντασ το πεδίο ¨Πλθρωμι¨ μεταφζρεςτε ςτθν παρακάτω οκόνθ όπου μπορείτε να 

ειςάγετε τον αρικμό του θλεκτρονικοφ παραβόλου για το ποςό που αναφζρεται ςτο πεδίο 

¨υνολικό τζλοσ¨. 

 

Επιλζγοντασ ¨Ελεγχοσ και Δζςμευςθ¨ το ςφςτθμα κα ελζγξει τθν φπαρξθ του θλεκτρονικοφ 

παραβόλου, το ποςό του παραβόλου και αν είναι ορκά κα δεςμεφςει το ποςό.  

το ςθμείο αυτό θ διλωςι ςασ ζχει κατατεκεί ςτο ςφςτθμα τθσ ΓΓΕ.  

Επιλζγοντασ ¨Εκτφπωςθ¨ μπορείτε να εκτυπϊςτε τθν παρακάτω οκόνθ με τα αποδεικτικά 

ςτοιχεία τθσ διλωςισ ςασ.  

Η επιλογι ¨Λιψθ¨ δθμιουργεί ζνα αντίγραφο τθσ ςυμπλθρωμζνθσ διλωςι ςασ ςε μορφι 

PDF το οποίο μπορείτε να εκτυπϊςετε ι/και να αποκθκεφςετε ςτον υπολογιςτι ςασ. 
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Υπενθφμιςη: ε οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ διαδικαςίασ ζχετε τθν δυνατότθτα χριςθσ των 

παρακάτω επιλογϊν να:  

- Επαναφζρετε τθν φόρμα τθσ διλωςθσ ςτθν αρχικι τθσ μορφι  

- Εκτυπϊςετε το προςχζδιο τθσ διλωςθσ με όςα ςτοιχεία ζχουν ειςαχκεί. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η λειτουργία τθσ εξαγωγισ τθσ αίτθςθσ με τθ μορφι XML και τθσ επανειςαγωγισ 

τθσ ςτο ςφςτθμα ζχει απενεργοποιθκεί για λόγουσ αςφαλείασ μζχρι νεοτζρασ. 


